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ABSTRACT
The objective of this research are to know (1) lending, and(2) credit risk
(3) to profit business at Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar. The aim of
this research was to know and analyze the influence of lending and credit risk on
profit business at Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar. In this research
used descriptive method with survey, the data gathering through by field research
andliterature study.Field research was done through observation, documentation
and interview, while literature study through by literature that problem under
research. Toanalyze of data used by path analysis. Result of research indicates:
(1)the partial that lending has not significant effect to credit risk at Koperasi Unit
SimpanPinjam di Kota Banjar, (2) the simultaneous that lending and credit
riskhas significant effect to profit business at Koperasi Unit Simpan Pinjam di
Kota Banjar, (3) the partial that lending has significant effect to profit businessat
Koperasi Unit SimpanPinjam di Kota Banjar, (4) the partial that credit risk has
not significant effect to profit businessat Koperasi Unit SimpanPinjam di Kota
Banjar.
Keywords :Credit risk, lending, profit business
ABSTRAK
Objek penelitian ini adalah (1) penyaluran kredit dan (2) risiko kredit (3)
terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh besarnya penyaluran
kredit dan risiko kredit terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi unit simpan
pinjam di Kota Banjar baik secara simultan maupun parsial. Dalam melaksanakan
penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
survey, pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan.
Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara,
sedangkan penelitian kepustakaan yaitu melalui berbagai literatur yang ada
kaitannya dengan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data maka digunakan
analisis jalur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) secara parsial besarnya
penyaluran kredit berpengaruh tidak signifikan terhadap risiko kredit pada
Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar, (2) secara simultan besarnya
penyaluran kredit dan risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil
Usaha pada Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar, (3) secara parsial

besarnya penyaluran kredit berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha
(SHU) pada Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar, (4) secara parsial risiko
kredit berpengaruh tidak signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada
Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar.
Kata kunci :Penyaluran kredit, risiko kredit,sisa hasil usaha (SHU)
Pendahuluan
Koperasi merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang
berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan
ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu,
koperasi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
perusahaan terutama dalam hal pemberian kredit modal kerja kepada anggotanya.
Tujuan utama koperasi simpan pinjam adalah menyalurkan kredit kepada
anggotanya sehingga masalah utama yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam
adalah seberapa besar kegiatan koperasi dalam bidang penyaluran kredit kepada
anggotanya dapat menimbulkan suatu risiko yaitu risiko timbulnya kredit macet.
Kegiatan penyaluran kredit tersebut dapat terwujud dengan baik apabila koperasi
memiliki standar operasional prosedur dalam menetapkan kebijakan pemberian
kredit yang akan di salurkan kepada para anggotanya. Standar operasional
prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh koperasi khususnya koperasi
simpan pinjam harus dilakukan sebelum koperasi memutuskan untuk menyetujui
permintaan atau penambahan kredit yang diajukan oleh anggotanya. Standar
operasional penetapan pemberian kredit dapat di jadikan sebagai bahan dasar oleh
koperasi simpan pinjam dalam mengukur sejauh mana risiko yang ditimbulkan
atas kegiatannya tersebut.
Dengan mengetahui sejauh mana risiko kredit yang akan dialami oleh
koperasi simpan pinjam dalam hal pemberian kredit, maka koperasi akan
menjadikan informasi tersebut sebagai tolak ukur dalam menentukan seberapa
besar SHU yang akan didapat di karenakan standar operasional prosedur
penyaluran kredit tersebut dapat meminimalisir risiko kredit yang akan dihadapi
sebagai masalah yang timbul akibat penyaluran kredit. Hal tersebut terjadi sebagai
akibat koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan utama yaitu menyalurkan kredit
kepada anggotanya.
Risiko penyaluran kredit merupakan masalah utama yang harus
diwaspadai oleh koperasi, khususnya untuk koperasi simpan pinjam dikarenakan
koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan utama dalam bidang penyaluran kredit
yang akan menimbulkan risiko kredit macet atau bahkan risiko tidak tertagihnya
kredit. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan kepada anggota maka
semakin besar pula piutang atau tagihan yang harus segera diselesaikan. Keadaan
tersebut menuntut koperasi untuk memiliki kemampuan dalam menetapkan
kebijakan penagihan, kebijakan tersebut menyangkut masalah pengendalian
jumlah pemberian kredit, pengumpulan piutang, dan analisis risiko kredit yang
mencakup analisis latar belakang anggota yang mengajukan kredit/ pinjaman ,

prospek usaha yang dijalankannya dan jaminan atas pinjamannya. Pemberian
kredit yang dilakukan oleh koperasi tanpa melakukan analisis kredit terlebih
dahulu dapat memperbesar risiko yang akan dihadapi bahkan dapat
membahayakan kelangsungan hidup koperasi dikarenakan semakin
memungkinkan untuk terjadinya kredit macet atau bahkan memungkinkan
terjadinya piutang tak tertagih.
Oleh karena itu koperasi harus melakukan analisis kredit terlebih dahulu
sebelum menyetujui atau menyalurkan kredit, analisis tersebut merupakan upaya
koperasi dalam menyelamatkan usahanya.
Kelangsungan usaha koperasi simpan pinjam sangatlah ditentukan oleh
besarnya jumlah kredit yang disalurkan kepada anggotanya dikarenakan kegiatan
utama dari koperasi simpan pinjam adalah menyalurkan kredit. Semakin besar
jumlah kredit yang disalurkan semakin besar pula perolehan SHU yang didapat
oleh koperasi. Oleh karena itu, dalam penyaluran kredit pihak koperasi harus
memperhatikan unsur-unsur sbb:
1. Tingkat perolehan laba (SHU) artinya jumlah laba atau SHU yang akan
diperoleh dari pemberian kredit.
2. Tingkat risiko artinya jumlah risiko yang di hadapi sebagai akibat pemberian
kredit.
Apabila koperasi mampu melakukan pengendalian besarnya penyaluran
kredit kepada anggota sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sebelum
pemberian kredit terjadi maka koperasi tersebut dapat dikatakan sebagai koperasi
yang mampu mengendalikan jumlah kredit yang disalurkan. sedangkan apabila
kegiatan penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan analisis penyaluran kredit
maka koperasi tersebut dikatakan sebagai koperasi yang tidak sehat. Besarnya
penyaluran kredit kepada anggota dapat mempengaruhi besarnya jumlah modal
kerja yang didapat akan tetapi dapat menimbulkan pula semakin besarnya risiko
tertanamnya modal kerja dalam piutang, terlambatnya penerimaan piutang, atau
bahkan timbulnya risiko piutang tak tertagih. Selain itu, besarnya penyaluran
kredit dapat menjadi faktor utama dalam penerimaan besarnya SHU yang
diperoleh oleh koperasi simpan pinjam.
Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, besarnya penyaluran kredit
sangat berpengaruh terhadap pengumpulan modal kerja sebagai asset utama dalam
kelangsungan usaha koperasi simpan pinjam yang dapat mempengaruhi seberapa
besar tingkat kemampuan koperasi dalam mengendalikan risiko kredit dan
perolehan SHU.
Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh oleh koperasi simpan pinjam
berasal dari penyaluran kredit sebagai kelebihan hasil atau surplus dari adanya
pendapatan bunga dengan beban bunga. Pada koperasi simpan pinjam, SHU yang
diperoleh dalam tahun berjalan harus disesuaikan dengan anggaran tahun dasar
dan anggaran rumah tangga, SHU yang diperoleh tersebut biasanya dimanfaatkan

untuk kesejahteraan anggota dengan jalan dibagikan kembali kepada anggota
dengan prosentase yang berbeda antara anggota aktif dan anggota yang pasif di
sesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu SHU juga digunakan
untuk mengembangkan kelangsungan usaha koperasi dan untuk pengembangan
pembangunan daerah.
Kota Banjar merupakan Kota yang baru tumbuh beberapa tahun lalu
sehingga memberikan dorongan kepada penulis untuk mengetahui mengenai
pertumbuhan dan perkembangan koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar,
dengan adanya koperasi simpan pinjam di Kota Banjar dapat membantu
meningkatakan taraf hidup anggota pada khusunya dan masyarakat pada
umumnya, dengan adanya penyaluran dana dalam bentuk simpan pinjam
berfungsi sebagai lalu lintas uang dimana uang yang di himpun baik dari anggota
maupun non naggota yang akan mengakibatkan penggunaan uang menjadi
bertamabah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kualitatif
berarti dapat meningkatakan usaha anggota sedangkan kuantitatif berarti jumlah
dana akan bertambah dalam bentuk pendapatan.
Dengan adanya penyaluran kredit tersebut sehingga memunculkan adanya
risiko kredit dimanasemakin besar jumlah kredit yang disalurkan kepada anggota
maka semakin besar pula piutang atau tagihan yang harus segera diselesaikan
sehingga dapat berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) pada
koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul “ Pengaruh Besarnya Penyaluran Kredit dan Risiko
Kredit Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)“. (Sensus pada Koperasi Unit
Simpan Pinjam di Kota Banjar).
Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana besarnya penyaluran kredit, risiko kredit dan Sisa Hasil Usaha
(SHU) pada koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar ?
2. Bagaimana pengaruh besarnya penyaluran kredit terhadap risiko kredit
pada koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar ?
3. Bagaimana pengaruh besarnya penyaluran kredit dan risiko kredit secara
simultanterhadapsisa hasil usaha (SHU) pada koperasi unit simpan pinjam
di Kota Banjar ?
4. Bagaimana pengaruh besarnya penyaluran kredit secara parsial
terhadapsisa hasil usaha (SHU) pada koperasi unit simpan pinjam di Kota
Banjar ?
5. Bagaimana pengaruh risiko kredit secara parsial terhadap sisa hasil usaha
(SHU) pada koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar ?

Kerangka Pemikiran
Masalah besarnya penyaluran kredit merupakan hal yang paling pokok
untuk lebih diperhatikan oleh manajemen koperasi terutama bagi koperasi simpan
pinjam karena kredit merupakan harta yang berada di tangan orang lain atau
debitur. Kebijakan dalam penyaluran kredit harus dilakukan oleh pihak kreditur
sebelum menentukan penyaluran kredit, apakah permohonan kredit yang diajukan
oleh pihak anggota disetujui atau tidak. Kebijakan ini merupakan tolak ukur
berhasil atau tidaknya seorang kreditur, dalam hal ini koperasi mengendalikan
masalah kredit atau bahkan menghilangkan masalah yang berasal dari adanya
risiko kredit macet. Besarnya jumlah dana yang akan disalurkan kepada pihak
anggota akan semakin menambah risiko kredit, karena mengakibatkan jumlah
modal kerja dalam bentuk piutang semakin besar.
Kebijakan dalam menyalurkan jumlah kredit akan mengurangi risiko
tertanamnya modal kerja dalam piutang terlalu lama. Hal ini membuktikan bahwa
penyaluran kredit yang melalui tahapan analisis mampu meminimalisir risiko
kredit yang akan mempengaruhi besarnya perolehan SHU, apabila hal ini tidak
dapat dikendalikan atau bahkan ditangani secara serius maka akan dapat
menghambat terhadap perolehan SHU untuk itu diperlukan suatu analisis
pemberian kredit, sedangkan Bambang Rianto (1995:87) mengemukakan bahawa
risiko kredit adalah ” risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada
para langganan kita”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Risiko kredit adalah suatu
risiko atau kemungkinan untuk mendapatkan kerugian sebagai akibat adanya
penyaluran sejumlah dana kepada pihak tertentu atas pinjaman yang diberikannya,
baik berupa terlambatnya pengumpulan dana atau bahkan tidak tertagihnya
piutang.
Apabila prosedur penyaluran kredit kurang ditangani dengan baik maka
akan menghambat jalannya pemenuhan kebutuhan dana atau modal yang
dijadikan sebagai sumber kegiatan usaha dalam pemberian kredit, sehingga akan
memperbesar risiko terjadinya kredit macet atau bahkan risiko tidak tertagihnya
piutang. Hal ini diungkapkan oleh Munawir (2004:235) “pemberian kredit
mengandung suatu tingkat risiko (degree of risk) tertentu, untuk menghindari
maupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka
permohonan kredit harus dinilai oleh pihak pemberi kredit (kreditur) atas dasar
syarat-syarat teknis yang terkenal dengan 5C”.
Prosedur penyaluran kredit dapat efektif apabila koperasi memberlakukan
kebijakan yang tepat hal ini dapat memperkecil timbulnya risiko kredit karena
jumlah dana yang disalurkan kepada anggota tidak terlalu banyak sehingga modal
kerja yang tertanam dalam piutang.
Hasil penyaluran kredit tersebut dapat menimbulkan selisih lebih atau
surplus modal kerja karena adanya penambahan dari pendapatan bunga kredit. Hal
ini memungkinkan koperasi memperoleh SHU yang sesuai atau bahkan melebihi
sasaran.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No.27: 2007 ) tentang perkoperasian, bahwa sisa hasil usaha koperasi

merupakan gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan
non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta
beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. Sedangkan menurut
Undang- Undang No 25 Tahun 1992 ( Pasal 45 ayat 1) sisa hasil usaha koperasi
merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan
biaya, penyusutan, dan kewajiban-kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun
yang bersangkutan.
Dalam koperasi sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan
disesuaikan dengan anggaran tahun dasar atau anggaran rumah tangga. Sisa hasil
usahan ini diperoleh koperasi selain dibagikan kembali kepada anggotanya juga
sebagian dimanfaatkan untuk memperbesar dana usahanya Para anggota koperasi
memperoleh bagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa yang mereka sumbangkan
dalam proses pembentukan sisa hasil usaha itu.
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, penulis mengemukakan
bahwa besarnya penyaluran kredit dan risiko kredit dapat mempengaruhi jumlah
perolehan SHU. Karena dengan adanya penyaluran kredit ini akan menimbulkan
piutang bagi koperasi yang berkaitan dengan risiko kredit, sehingga pihak kreditur
dalam hal ini anggota mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kreditnya
kepada koperasi disertai dengan sebuah kontraprestasi berupa bunga atau imbalan
atas pinjamannya. Semakin besar penyaluran kredit maka risiko kredit juga tinggi
yang berpengaruh terhadap perolehan SHU, tergantung dari tingkat pengembalian
kredit dari anggota, serta di dukung dengan pengelolaan penyaluran kredit secara
efektif dan efisien oleh koperasi sehingga memperoleh keuntungan yang
maksimal.
Hipotesis
Pengertian hipotesis menurut Suharsimi Arikunto, ( 2010:110) adalah sbb:
“ Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”
Berdasarkan pengertian diatas penulis merumuskan hipotesis sebagai
berikut:
1. Besarnya penyaluran kredit berpengaruh secara parsial terhadap risiko kredit
pada koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar.
2. Besarnya penyaluran kredit dan Risiko kredit berpengaruh secara simultan
terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi unit simpan pinjam di Kota
Banjar.
3. Besarnya penyaluran kredit berpengaruh secara parsial terhadap Sisa Hasil
Usaha (SHU) pada koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar.
4. Risiko kredit berpengaruh secara parsial terhadap Sisa Hasil Usaha
(SHU)pada koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar.
Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penulisan ini adalah besarnya penyaluran kredit,
risiko kredit dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sedangkan yang menjadi subjek dalam
penelitian ini adalah Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar. Sesuai dengan
masalah yang diteliti, maka koperasi unit simpan pinjam yang ada di kota Banjar

di jadikan sebagai subjek oleh penulis dalam melaksanakan penelitian, di
karenakan koperasi unit simpan pinjam dijadikan sebagai perbandingan dalam
mengetahui koperasi unit mana yang memiliki penyaluran kredit dan risiko kredit
yang baik (sehat) serta koperasi yang memiliki penyaluran kredit dan risiko kredit
yang buruk (tidak sehat).
Metode Penelitian yang Digunakan
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analisis dengan pendekatan survey lapangan. Metode deskriptif analisis adalah
suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek suatu kondisi, suatu
sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sisitematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
(Mohammad Nazir, 2005 : 54).
Penelitian ini merupakan survey lapangan pada koperasi unit simpan
pinjam di Kota Banjar, dengan mendatangi dan meminta data/ informasi secara
langsung guna mendapatkan informasi yang dibutuhakan.
Operasionalisasi Variabel Penelitian
Dalam Penelitian ini penulis melakukan analisis pada besarnya pengaruh
yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen. Variabelvariabel sehubungan dengan judul yang diajukan yaitu : “ Pengaruh Besarnya
Penyaluran Kredit dan Risiko Kredit Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada
Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar ”, sehingga dalam penelitian yang
dilakukan penulis terdapat variabel sebagai objek penelitian.
Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu :
1. Variabel Independen
Yaitu variabel bebas artinya variabel yang mempengaruhi variabel lain dan
tidak terikat oleh variabel lain. besarnya penyaluran kredit (X1) dan risiko kredit
(X2) di identifikasikan sebagai variabel independen. Penyaluran kredit merupakan
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam anatara koperasi dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Indikator dari
variabel independen ini adalah jumlah kredit yang disalurkan pada periode
tertentu. Risiko kredit adalah suatu risiko atau kemungkinan untuk mendapatkan
kerugian sebagai akibat adanya penyaluran sejumlah dana kepada pihak tertentu
atas pinjaman yang diberikannya, baik berupa terlambatnya pengumpulan dana
atau bahkan tidak tertagihnya piutang. Indikator risiko kredit adalah piutang yang
tak tertagih pada koperasi.

2.Variabel Dependen
Yaitu variabel terikat yang dipengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini
yang dijadikan variabel dependen adalah Sisa Hasil Usaha (Y). Sisa Hasil Usaha
merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan
biaya, penyusutan, dan kewajiban-kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun
yang bersangkutan. Indikator yang menentukan Sisa Hasil Usaha adalah besarnya
Sisa Hasil Usaha (SHU).
PopulasidanSampel
Dengan alasan karena adanya keterbatasan akses dimana beberapa
koperasi menolak untuk dijadikan subjek penelitian atau responden.
Adapunsampel yang terpilihberdasarkankesediaanrespondenuntuk memberikan
informasidanketersediaan data yang dibutuhkanolehpenulisdalampenelitian. Hal
inidilakukanuntukmempermudahdalammemperoleh
data
yang
dibutuhkanuntukpenelitian.Makadariitupenulismemilihsampelkoperasi
unit
simpan pinjam yang tersedia, karenakoperasi unit simpan pinjam setelahdilakukan
survey pendahuluantidakbersedia memberikan informasi.
Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, dimana dua variabel bebas
(independent varible) yakni, besarnya penyaluran kredit (X1) dan risko kredit
(X2), dan variable terikat (dependent variable) adalah Sisa Hasil Usaha (SHU)
(Y).
Teknik yang digunakan adalah analisa jalur (path analysis). Tujuan
digunakan analisa jalur (path analysis) adalah untuk mengetahui pengaruh
seperangkat variabel X (independent variable) dan untuk mengetahui pengaruh
variabel Y (dependent variable). Dalam analisa jalur ini dapat dilihat pengaruh
dari setiap variabel secara bersama-sama. Selain itu, tujuan dilakukannya analisa
jalur adalah untuk menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung dari
beberapa variabel penyebab terhadap variabel lainnya sebagai variabel terikat.
Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional
penetapan tingkat signifikan, uji signifikan, kriteria dan penarikan kesimpulan.
Hasil Penelitian
1. Penyaluran Kredit, Risiko Kredit dan SHU pada Koperasi Unit Simpan
Pinjam di Kota Banjar.
a. Penyaluran Kredit pada Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar
Penyaluran kredit Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar Periode
Tahun 2011 cenderung bervariasi. Penyaluran kredit tertinggi dikeluarkan oleh
KOPAS WARGA USAHA BANJAR yakni sebesar Rp. 134.921.050.000, sesuai
hasil penelitian bahwa tingginya penyaluran kredit ini disebabkan karena
permintaan kredit dari anggota yang cukup tinggi. Hal ini juga dikarenakan oleh

banyaknya jumlah anggota yang telah mencapai 1.485 orang atau paling tinggi
dari unit koperasi simpan pinjam yang lain. Selain untuk memenuhi kredit untuk
kebutuhan konsumtif, koperasi ini juga memenuhi kredit yang digunakan untuk
kebutuhan lainnya, misalnya untuk kredit modal kerja, investasi dan lain
sebagainya. Sedangkan beberapa koperasi usaha simpan pinjam yang mempunyai
rata-rata penyaluran kredit di atas 1 milyar yaitu KSU TUNAS KARYA, KPRI
KGB dan KOP. PRIMKOPTAMA.
b. Risiko Kredit pada Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar
Risiko kredit Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar Periode Tahun
2011 cenderung bervariasi dan juga terdapat beberapa koperasi unit simpan
pinjam yang tidak mempunyai kredit bermasalah. Penyaluran kredit yang tinggi
relatif tinggi pada KOPAS WARGA USAHA BANJAR menyebabkan koperasi
tersebut menampati risiko kredit terbesar yakni sebesar Rp. 19.905.000,00.
Meskipun jauh dari batas maksimal yaitu sebesar 5 % menurut ketentuan yang
berlaku, tetapi hal ini harus diwaspadai karena koperasi ini mempunyai nasabah
yang banyak dan unit usaha koperasi juga banyak sehingga dikhawatirkan dapat
mengganggu aktivitas koperasi. Selain itu KPRI KGB Kota Banjar juga
mempunyai risiko kredit relatif tinggi yaitu sebesar Rp. 13.556.235,00 dan pihak
koperasi harus tetap berusaha untuk menekan tingkat risiko kredit agar perolehan
keuntungan tetap terjaga.
c. Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar
Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar bukanlah suatu usaha yang
cenderung lebih mengedepankan aspek keuntungan, melainkan suatu
perkumpulan anggota atau pemberi jasa yang secara bersama-sama membangun
usaha berdasarkan asas gotong royong. Dengan demikian dalam koperasi tidak
terdapat istilah profit atau laba usaha melainkan kelebihan hasil usaha atau dikenal
Sisa Hasil Usaha (SHU). Selanjutnya SHU yang diperoleh dibagikan kembali
kepada para anggotanya dan sebagian dimanfaatkan untuk mengembangkan
usaha. Para anggota koperasi memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha berdasarkan
jasa yang mereka sumbangkan berdasarkan usaha dan proporsi modal yang
ditanamkan.Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar
merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi
dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang
bersangkutan. Perlakuan terhadap SHU adalah sisa hasil usaha setelah dikurangi
dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang
dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk
pendidikan Perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan
keputusan RAT atau Rapat Anggota.
Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung
besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan
pendapatan koperasi. Perhitungan pembagian SHU pada Koperasi Unit Simpan
Pinjam di Kota Banjar dalam menjalankan usaha simpan pinjam ditentukan dalam

dalam anggaran dasar koperasi dan tentu saja masing-masing unit koperasi
mempunyai kebijakan pembagian SHU sesuai dengan anggaran dasar.Demikian
bahwa sebagian besar pendapatan Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar
sebagian besar diperoleh pendapatan jasa pinjaman, pendapatan administrasi dan
sebagian dari bunga yang disertakan di bank. Adapun pengeluaran koperasi
berasal dari beban jasa tabungan koperasi, beban jasa simpanan berjangka serta
beban umum dan administrasi. Setiap peningkatan pendapatan koperasi atau SHU
maka diharapkan dapat menunjang dalam mempertahankan kontinyuitas usahanya
koperasi dan ikut serta dalam membangun sektor ekonomi mikro dan membantu
dalam mensejahterakan anggotanya.
2. Pengaruh Penyaluran Kredit Terhadap Risiko Kredit pada Koperasi
Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan bantuan komputer
melalui program software SPSS (lampiran) besarnya koefisien determinasi atau
pengaruh sebesar 0,003 ini berarti bahwa penyaluran kredit berpengaruh terhadap
risiko kredit sebesar 0,03 %. Rendahnya pengaruh tersebut dikarenakan
penyaluran kredit yang diberikan Koperasi Unit Simpan Pinjam Kota Banjartidak
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap risiko kredit. Sedangkan sisanya sebesar
99,07 % merupakan pengaruh dari faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko
kredit yang tidak dibahas dalam penelitian ini, misalnya kondisi perekonomian
secara domestik dan faktor non teknis.Hipotesis yang penulis ajukan adalah :
Penyaluran kredit berpengaruh secara tidak signifikan terhadap risiko kredit.
Dalam pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui tahapan yang penulis
sajikan pada BAB III. Hasil perhitungan SPSS for Window Versi 16.00
(lampiran) maka diperoleh P value = 0,134 pada tingkat kesalahan adalah sebesar 5
% atau ( = 0,05), yaitu Pvalue> atau 0,134<0,05 sehingga Ha ditolak dan Ho
diterima. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak,
sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan penyaluran kredit terhadap
risiko kredit pada Koperasi Unit Simpan Pinjam Kota Banjar.
3. Pengaruh Penyaluran Kredit Dan Risiko Kredit secara simultan
terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi unit simpan pinjam di
Kota Banjar
Hasil perhitungan SPSS Versi 16 diperoleh nilai R = 0,886 atau sebesar
88,6 %.Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan penyaluran kredit dan risiko
kredit berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Simpan Pinjam
di Kota Banjar, artinya penyaluran kredit dan risiko kredit mempunyai pengaruh
yang positif terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha. Dengan demikian semakin
tinggi penyaluran kredit maka risiko kredit akan meningkat sehingga akan
berdampak terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha di
Koperasi Unit
SimpanPinjam Kota Banjar. Sedangkan pengaruh faktor lain di luar penyaluran
kredit dan risiko kredit yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha dalam penelitian ini
adalah sebesar 11,4 %. Hipotesis yang penulis diajukan adalah : Secara simultan

penyaluran kredit dan risiko kredit berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa
Hasil Usaha. Dalam pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui tahapan yang
penulis sajikan pada BAB III. Berdasarkan hasil perhitungan, diperolehSig. =
0,000 dan nilaiF = 27,292 sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5 % atau (=0,05)
sehingga PValue< atau 0,000a< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga
hipotesis diterima.Artinya, secara simultan (serempak) terdapat pengaruh yang
signifikan dari penyaluran kredit dan risiko kredit terhadap Sisa Hasil Usaha pada
Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar, sehingga dengan demikian
hipotesis teruji kebenarannya.
4. Pengaruh BesarnyaPenyaluran Kredit Secara Parsial Terhadap Sisa
Hasil Usaha (SHU) pada koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar
Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh secara parsial penyaluran kredit
(X1) terhadap Sisa Hasil Usaha (Y) pada Koperasi Unit Simpan Pinjam Kota
Banjar maka dilakukan dengan analisis jalur. Hasil dari perhitungan SPSS Versi
16.00 pada Lampiran, diperoleh koefisien jalur antara penyaluran kredit dan Sisa
Hasil Usaha adalah sebesar 0,939 atau memberikan penjelasan bahwa setiap
kenaikan penyaluran kredit dapat memberikan pengaruh sebesar 93,9 % terhadap
kenaikan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar.
Langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis : Penyaluran kredit secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Unit Simpan
Pinjam di Kota Banjar dengan uji signifikansi. Hasil perhitungan SPSS Versi
16.00 dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95 % (α = 0,05) diperoleh
Nilai Pvalue X1 = 0,000. Jadi, Pvalue X1< 0,05 sehingga dapat diartikan variabel
penyaluran kredit secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Sisa Hasil Usaha. Dari hasil pengujian tersebut mengandung arti bahwa hipotesis
yang menyatakan penyaluran kredit secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap Sisa Hasil Usaha dapat diterima.
5. Pengaruh Risiko Kredit Secara Parsial Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)
pada koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar
Kemudian untuk mengetahui pengaruh secara parsial risiko kredit (X2)
terhadap Sisa Hasil Usaha (Y) pada Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar
Ciamis maka dilakukan dengan analisis jalur. Hasil dari perhitungan SPSS Versi
16.00 pada Lampiran 4, diperoleh koefisien jalur antara risiko kredit dan Sisa
Hasil Usaha adalah sebesar - 0,127 atau memberikan penjelasan bahwa setiap
kenaikan risiko kredit dapat memberikan pengaruh sebesar 12,7 % terhadap
penurunan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar.
Langkah selanjutnya yaitu menguji hipotesis : risiko kredit secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Unit Simpan
Pinjam di Kota Banjar dengan uji signifikansi. Hasil perhitungan SPSS Versi
16.00 dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% (α = 0,05) diperoleh
Nilai Pvalue X2=0,353. Jadi, Pvalue X2 > 0,05 diartikan variabel risiko kredit secara

parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Dari hasil
pengujian tersebut mengandung makna hipotesis yang menyatakan secara parsial
risiko kredit berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha tidak terbukti kebenarannya
atau Ha ditolak.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh
penyaluran kredit dan risiko kredit terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi
unit simpan pinjam di Kota Banjar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penyaluran kredit dan risiko kredit terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada
koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar selama periode Tahun 2011
cenderung bervariasi. Dalam hal ini KOPAS WARGA USAHA BANJAR
merupakan satu diantara koperasi unit simpan pinjam di Kota Banjar yang
mempunyai pemberian kredit tertinggi, risiko kredit tertinggi dan juga sisa
hasil usaha (SHU).
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyaluran kredit berpengaruh terhadap
risiko kredit, tetap relatif kecil.Rendahnya pengaruh tersebut dikarenakan
penyaluran kredit yang diberikan Koperasi Unit Simpan Pinjam Kota
Banjartidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap risiko kredit tetapi tidak
risiko kredit tidak dapat diabaikan.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan penyaluran kredit dan
risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi
Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar, artinya penyaluran kredit dan risiko
kredit mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan Sisa Hasil
Usaha.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyaluran kredit secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Unit
Simpan Pinjam di Kota Banjar.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko kredit secara parsial berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Unit
Simpan Pinjam di Kota Banjar dengan uji signifikansi.
Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka diperoleh
saran yang diharapkan dapat bermanfaat yang berguna bagi pihak perusahaan
maupun peneliti selanjutnya di masa yang akan datang, yaitu :
1. Bagi Perusahaan
 Sebaiknya Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar melakukan
ekspansi atau perluasan kredit dengan tetap berpegang teguhprinsip kehatihatian terutama kredit konsumtif sehingga kualitas kredit
dapatdipertahankan tetap sehat dan mengurangi kredit bermasalah untuk
menekan beban operasional guna meningkatkan SHU.
 Sebaiknya pihak Koperasi Unit Simpan Pinjam di Kota Banjar harus
melakukan penanggulangan kredit macet sebelum terjadi kerugian yang

lebih besar terutama pada kredit macet yang disebabkan karena
ketidaksengajaaan dari pihak debitur. Penanggulangan tersebut dapat
dilakukan dengan cara rescheduling atau memperpanjang jangka waktu
kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya
walaupun nilainya masih mempunyai beberapa persamaan. Disarankan untuk
peneliti selanjutnya yaitu menggunakan sampel dengan objek penelitian yang
mempunyai risiko kredit per tahunnya sehingga hasil penelitian diharapkan
mempunyai nilai signifikan.
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